
UCHWAŁA NR XXX/189/2021 
RADY GMINY LIPIE 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
na lata 2021 - 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.), w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 roku 
poz. 2028) 

Rada Gminy Lipie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023. który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/282/2017 Rady Gminy Lipie z dnia 16 listopada 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie 

 
 

Zbigniew Bystrzykowski 
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 Załącznik do Uchwały Nr XXX/189/2021 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

 

 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI 

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH GMINY LIPIE 

NA LATA 2021 – 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipie, dnia 20 stycznia 2021 r.  
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI 

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

GMINY LIPIE  NA  LATA 2021-2023 

 

Spis treści: 

1. Wprowadzenie. 

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych w latach 2021-2023 

3. Obecny stan zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

4. Plan przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych gminy Lipie. 

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. 

6. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. 

7. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

 

1. Wprowadzenie 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Lipie został 

opracowany na podstawie art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 2028). 

Opracowując niniejszy plan, uwzględniono uwarunkowania techniczne i ekonomiczne 

działalności gminy Lipie. Art. 15 ust. 1 w/w ustawy określa, że Przedsiębiorstwo  wodociągowo – 

kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego,  w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym 

mowa w art. 21 ust. 1. 

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności: 

1) planowy zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Plan obejmuje okres 3-letni tj. od 2021 do 2023 roku i ma charakter otwarty, w związku z czym 

może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian w zakresie 

rozwojowym i kosztowym planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskania środków na ich 

realizację, których oczywiście nie zawsze można przewidzieć. 
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2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych w latach 2021 – 2023 

Gmina Lipie wykonuje zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 

podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. 

zm.), zgodnie z którym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania własne dotyczą: 

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 

2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Gmina realizuje w/w zadania poprzez: 

1) zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę  odpowiedniej jakości, 

2) budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń wodociągowych, 

3) prowadzenie monitoringu dystrybucji wody, 

4) odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych, 

5) budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń kanalizacyjnych. 

 

3. Obecny stan zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

1) Stan zaopatrzenia w wodę 

Gmina Lipie zapewnia na bieżąco zaopatrzenie w wodę wszystkim mieszkańcom  gminy 

zamieszkałym  w 21 miejscowościach.  Do sieci wodociągowej podłączonych jest ponad  2 000 

tys. gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Ponadto gmina Lipie zakupuje wodę 

dla mieszkańców miejscowości Zbrojewsko z Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Krzepicach. 

Gminna sieć wodociągowa jest zasilana z 4 ujęć wody będących własnością gminy: 

 ujęcie Lipie – o wydajności 52,5 m
3
/h –zasila miejscowości: Lipie, Danków, Troniny  

i Rozalin; 

 ujęcie Parzymiechy – o wydajności 32 m
3
/h- zasila miejscowości: Parzymiechy, Kleśniska, 

Giętkowizna, Grabarze, Zimnowoda, Napoleon, Brzózki i Natolin; 

 ujęcie Stanisławów – o wydajności 24 m
3
/h –zasila miejscowości: Stanisławów, Lindów, 

Julianów, Rębielice Szlacheckie, Szyszków; 

 ujęcie Wapiennik – o wydajności 28 m
3
/h- zasila miejscowości: Wapiennik ,  Albertów  

i Chałków. 

Gmina jest prawie w 100% zwodociągowana, niemniej jednak do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wprowadza się kolejne tereny przeznaczone pod budownictwo 

jednorodzinne, co z kolei wiąże się z rozbudową sieci,  zarówno wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. 

Dlatego też co roku opracowywane są projekty na ich budowę i budowane są kolejne odcinki  sieci. 
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Roczna produkcja wody wynosi średnio 340 000  m
3
, natomiast roczne zużycie wody kształtuje 

się na poziomie 200 000  m
3
. Różnica pomiędzy produkcją, a sprzedażą jest wynikiem zużycia wody  

na cele własne związane z płukaniem sieci wodociągowej, zużyciem na cele przeciwpożarowe  

oraz niekontrolowanymi stratami na sieci wodociągowej.  

Sieć wodociągowa w przeważającej części wykonana jest z rur PCV i PE oraz częściowo z rur 

azbestowo-cementowych, a przyłącza wodociągowe z rur PE i rur stalowych. 

Obecny stan wody pitnej jest zadawalający, między innymi dlatego, że prowadzi się sukcesywną 

wymianę rur azbestowo-cementowych na rury PE. Do wymiany pozostało ok.  5,6 km  sieci 

azbestowo- cementowej: 2,6 km w miejscowości Zimnowoda, 2,8 km w miejscowości Lipie oraz 0,2 

km w miejscowości Parzymiechy.  

Od 2011 roku wymieniono  ok. 14 km rur azbestowo-cementowych  na rury PE: 

 rok 2011: Lipie (1,6 km) za kwotę ok. 787 000 zł, 

 rok 2012: Danków (2,9 km) za kwotę ok. 823 000 zł, 

 rok 2014: Stanisławów, Lindów i część Julianowa (3,9 km) za kwotę ok. 791 000 zł, 

 rok 2016: Zimnowoda (0,43 km) za kwotę ok. 100 000 zł, 

 rok 2017: Zimnowoda (0,40 km) za kwotę ok. 100 000 zł, 

 rok 2018:Napoleon i Parzymiechy (2,37 km) za kwotę  ok. 799 000 zł i Zimnowoda (0,35 

km) za kwotę ok. 97 000 zł, 

 rok 2019: Parzymiechy (1,74 km) za kwotę ok. 475 000 zł. 

Woda podawana mieszkańcom jest dobrej jakości, spełnia wymagania określone  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Woda pod względem jakości podlega stałemu monitoringowi  przez Państwowy Powiatowy  

Inspektorat  Sanitarny w Kłobucku.  

2) Kanalizacja sanitarna 

Gmina Lipie realizuje także zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Zadanie  

to realizowane jest przez następujące urządzenia kanalizacyjne: 

 1 oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w m. Lipie (mechaniczno-biologiczna  

o przepustowości 500 m
3
/d), 

 1 punkt zrzutu ścieków dowożonych – na oczyszczalnię w Lipiu, 

 14 przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: w Lipiu (7), Dankowie (4), 

Parzymiechach (2) i Napoleonie (1), 

 25,14 km sieci kanalizacyjnej z przykanalikami, 

 1 km kanalizacji deszczowej. 

Sanitacją objętą są 4 miejscowości: Lipie, Danków, Parzymiechy i Napoleon, do których 

podłączonych jest ok. 500 gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Ilość ścieków 

bytowych odprowadzonych do oczyszczalni w 2019 r. wyniosła ok. 39 761 m
3.
. 
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Ponadto teren gminy, który nie jest objęty siecią kanalizacyjną, jest obsługiwany przez samochód 

asenizacyjny. 

 

4. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych gminy Lipie 

 

Plan obejmuje zakres przedsięwzięć związanych z usprawnieniem świadczonych usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych, poprzez wprowadzenie nowych lub poprawę istniejących technologii,   

a przede wszystkim rozbudowę sieci w tym:  

 kontynuację prac przy wymianie wodociągu azbestowego w m. Zimnowoda i Lipie przy 

 ul. Częstochowskiej, ul. Wiśniowej, ul. Stawowej, ul. Czereśniowej i ul. Kresy, 

 rozbudowę sieci wodociągowej w m. Danków w kierunku Rębielic Królewskich, 

 wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej łączącej miejscowość Lipie z m. Albertów 

oraz m. Lipie z m. Zbrojewsko, 

 wykonanie  odwiertu rezerwowej studni głębinowej w m. Wapiennik, 

 budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Zimnowoda, 

 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w m. Rębielice 

Szlacheckie i Szyszków, 

 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w m. Albertów, 

 wymianę dyfuzorów, oczyszczenie reaktora  BR2, 

 remont szafy sterowniczej w hali dmuchaw oraz szafy AKP, 

 wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni, 

 instalację monitoringu wizyjnego w przepompowniach ścieków w Lipiu, ul. Kresy. 

 

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków 

 

Głównym zadaniem gminy w planowanym okresie jest nadzór nad racjonalnym zużyciem wody  

i minimalizacja strat wody. W zakresie działań związanych z usprawnieniem procesu poboru  

i dostawy wody realizowane będą następujące działania: 

 modernizacja związana z wymianą odcinków sieci, na których występują częste awarie w celu 

wyeliminowania strat wody wynikających z nieszczelności sieci i ograniczenia jej awaryjności, 

 wymiana istniejących odcinków sieci azbestowej, 

 systematyczna wymiana wodomierzy związana z legalizacją, jak i uszkodzeniami wodomierzy, 

 kontrola hydrantów pod kątem kradzieży wody, 

 utrzymanie jakości wody odpowiadającej normom, 

 egzekwowanie obowiązku podłączenia się do kanalizacji sanitarnej po rozbudowie sieci.
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6. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 

  Przewidywana Źródła finansowania 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość zadania 

w PLN 

Środki 

własne 

Dotacje Pożyczka z 

WFOŚ i GW 

Środki UE 

Rok 2021 

1 „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu 

z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości 

Zimnowoda, gm. Lipie – etap I” 

3 mln 700 tys.   2.3 mln 

2 „Przebudowa sieci wodociągowej z A-C na PE w ulicy 

Częstochowskiej w miejscowości Lipie” 

700 tys.   700 tys.   

3 „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Danków”  

w kierunku Rębielic Królewskich 

50 tys.  50 tys.    

4 „Budowa wodociągu z rur PE 125 mm w ulicy Głębokiej 

oraz rozbudowa wodociągu z rur PE 125                                

w ul. Starowiejskiej w miejscowości Parzymiechy” 

200 tys.   200 tys.   

5 „Budowa studni głębinowej w m. Wapiennik” 350 tys.  350 tys.    

6 „Termomodernizacja budynku mechaniczno- biologicznej 

oczyszczalni ścieków bytowo- gospodarczych w Lipiu” 

1 mln 200 tys.   800 tys. 

Rok 2022 

1. „Przebudowa wodociągu z rur AC na rury PE o średnicy 

160mm w ulicach Czereśniowa, Stawowa, Dworska część 

ul. Parkowej, Kresy Wiśniowa oraz rozbudowa wodociągu 

w ulicy Kasztanowej w miejscowości Lipie” 

1,5 mln  750 tys.   750 tys.  
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2. „Modernizacja istniejących przepompowni ścieków w 

gminie Lipie wraz z monitoringiem” 

100 tys.  100 tys.    

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 

ścieków oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE na 

terenie miejscowości Zimnowoda – etap II” 

1 mln 350 tys.   650 tys. 

4. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Lipie” 100 tys.  100 tys.    

5. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Wapiennik” 100 tys.  100 tys.    

Rok 2023 

1. „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Lipie       

z miejscowością Albertów” 

300 tys. 300 tys.    

2. „Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Lipie 

z miejscowością Zbrojewsko” 

400 tys. 400 tys.    

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                

w miejscowościach: Rębielice Szlacheckie i Szyszków oraz 

Albertów” 

15 mln 5 mln   10 mln 

4. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 3 mln 1 mln   2 mln 

5. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Parzymiechy” 1 mln 350 tys.    650 tys. 

6. „Wymiana wodociągu  rur AC na rury PE wraz                    

z przyłączami w miejscowości Zimnowoda – etap IV” 

350 tys.  150 tys.   200 tys.  
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7. Sposoby finansowania planowanych inwestycji 

 

Planowane inwestycje w zakresie urządzeń wodociągowych finansowane będą ze środków 

własnych gminy. Inwestycje w zakresie rozwoju urządzeń kanalizacyjnych finansowane będą ze 

środków zewnętrznych. Sposoby finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony 

środowiska, realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne określa § 7 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku  

w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 roku, poz.472). 

Źródłami finansowania na mocy w/w rozporządzenia mogą dla przedsiębiorstwa być: 

 Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy, 

 Kredyty i pożyczki, 

 Dotacje lub subwencje udzielone przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na 

inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska. 

Gmina Lipie odpowiada za bieżącą eksploatację urządzeń i sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Wszelkie działania inwestycyjno-rozwojowe wykonywane przez gminę Lipie  

i finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, ewentualnie ze źródeł zewnętrznych (pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska /WFOŚ/, Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska /NFOŚ/ oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej) za pośrednictwem budżetu 

gminy. Wykonywane przez gminę Lipie inwestycje po zakończeniu realizacji są przekazywane na 

majątek gminny oraz do eksploatacji  i zarządzania przez gminę Lipie.  

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, dotyczące finansowania w/w zadań, można z dużym 

prawdopodobieństwem przewidzieć, że niezbędne kwoty na ich realizację przekroczą możliwości 

finansowe gminy, dlatego konieczne jest pozyskanie dodatkowych funduszy ze źródeł zewnętrznych.  
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